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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- Predsjedniku  

 
 

Na temelju odredbe članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13-pročišćeni tekst i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) Odbor za komunalno gospodarstvo na 6. sjednici 
održanoj 18. svibnja 2018. godine razmatrao je materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća 
Grada Rijeke sazvanu za 24. svibnja 2018. godine pod točkama: 

5. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata  
    b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta 
6. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B)  
7. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora  
8. Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora  
9. Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci  

16. Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i stavljanju u funkciju     
  zgrade Teatra Fenice 

 
Nakon rasprave, Odbor je većinom glasova donio sljedeći   

 
z a k l j u č a k 

 
1. a) Prihvaća se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju 

kapitalnih projekata. 
b) Prihvaća se Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju 
kapitalnog projekta. 

2. Prihvaća se Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora. 
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje 

u zakup poslovnog prostora. 
4. Prihvaća se Prijedlog izmjena i dopuna Tržnog reda na tržnicama na malo u 

gradu Rijeci. 
5. Prihvaća se Prijedlog zaključka o aktivnostima Grada Rijeke na zaštiti i 

stavljanju u funkciju zgrade Teatra Fenice. 
 

Nakon rasprave, Odbor nije izglasao zaključak po točki 6. Prijedlog odluke o 
određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) (prilikom glasovanja o prihvaćanju 
članovi Odbora glasali su sa 1 glasom „za“, 3 glasa "protiv" i 1 glasom „suzdržan“). 

 
 

Predsjednik Odbora: 
 Veljko Balaban, v.r. 
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